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SAUDE 

 

DECRETO Nº.4168 DE 07 DE JUNHO DE 2022. 

Dispõe sobre a utilização obrigatória de máscara ou cobertura facial sobre o nariz e a boca nos locais 

que especifica e dá outras providências 

O Prefeito de Córrego Fundo/MG, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 

em seu art. 91, inciso I, alínea "d", e: 

CONSIDERANDO os indicadores epidemiológicos que apontaram para o aumento de casos da covid-19 

no município e as recomendações do Comitê de Enfrentamento da doença: 

DECRETA: 

Art. 1º -  A partir de 07 de junho de 2022, se torna  obrigatório o uso de máscaras e/ou outras formas 

de proteção facial sobre o nariz e a boca, nos seguintes locais: 

I - em estabelecimentos e serviços de saúde (para funcionários e pacientes); 

II - no transporte coletivo de empresas públicas e /ou privadas; 

III - em todo o ambiente escolar (para funcionários e alunos);  

IV - no transporte escolar. (para funcionários e alunos). 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda a população para a utilização de 

máscaras e/ou outras formas de proteção facial sobre o nariz e a boca em supermercados, açougues, 

padarias, hortifrutigranjeiro, fábricas de confecções, igrejas, em repartições públicas e no comércio de 

um modo geral, devido ao aumento de casos da Covid-19 no município. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

Córrego Fundo/MG, 07 de junho de 2022. 

DANILO OLIVEIRA CAMPOS 

Prefeito 

 
 

COMPRAS E LICITAÇÃO 

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022, 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para demanda da Unidade 

de Pronto Atendimento Municipal, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal 

8.666/93. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Vale Comercial Eireli. Valor 

total: R $63.431,10 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos). Vigência: com 

termo inicial em 06/06/2022 e termo final em 05/09/2022. Publique-se. Córrego Fundo, 06 de junho de 

2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para demanda da Unidade 
de Pronto Atendimento Municipal, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal 
8.666/93. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADO: Alfa lagos Ltda. Valor 
total: R$ 981,50 (novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Vigência: com termo inicial em 06/06/2022 

e termo final em 05/09/2022. Publique-se. Córrego Fundo, 06 de junho de 2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para demanda da Unidade 
de Pronto Atendimento Municipal, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal 
8.666/93. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Med Center Comercial Ltda. 
Valor total: R $30.549,85 (trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: com termo inicial em 07/06/2022 e termo final em 06/09/2022. Publique-se. Córrego Fundo, 
07 de junho de 2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2022. Processo Licitatório n°. 034/2022, modalidade pregão eletrônico 

nº. 028/2022. OBJETO: Aquisição de 02 veículos e 03 motocicletas para atendimento da demanda da 

secretaria de saúde do Município de Córrego Fundo/MG conforme resoluções 7731,7732,7734 de 

22/09/2021 e 6965 de 22/09/2019. CONTRATADA: BELCAR VEICULOS LTDA. VALOR UNITÁRIO: 

conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 149.050,00 (cento e quarenta e nove mil e 

cinquenta reais). VIGÊNCIA: a partir de 07/06/2022 até 06/12/2022. Córrego Fundo, 07 de junho de 

2022. Luís Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse 

Público nº 069/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Cleidiane Regina Pinto 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de 

serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Bibliotecária, tendo em 

vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Sheila Cristina Pinto, a qual se encontra em licença 

para tratar de interesses particulares e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.491,76 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) 

mensalmente. 

Vigência: 07 (sete) meses, no período de 1º de junho de 2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com 

uma jornada semanal de 30 (trinta) horas.  

Córrego Fundo, 1º de junho de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse 

Público nº 070/2022 
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Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Cintia kelly de Faria  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de 

serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Farmacêutica, tendo em 

vista, a exigência da Superintendência da Regional de Divinópolis, que exista um farmacêutico 

especifico para assumir as responsabilidades da dispensação de medicamentos da UPA. 

Valor:            R$ 1.715,51 (um mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) 

mensalmente. Integra o valor do contrato o adicional de insalubridade em grau médio. 

Vigência: 01 (um) ano, no período de 1º de junho de 2.022 a 31 de maio de 2.023, com uma 

jornada semanal de 20 (vinte) horas.  

Córrego Fundo, 1º de junho de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse 

Público nº 071/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Alcione Magela Brito 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de 

serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Motorista, tendo em vista, 

o afastamento (atestado médico) da servidora contratada, para substituir o titular do cargo, Denis da 

Silva de Faria, o qual se encontra em licença para tratar de interesses particulares e a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 497,25 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). 

Vigência: 10 (dez) dias, no período de 03 de junho de 2.022 a 12 de junho de 2.022, com uma 

jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 03 de junho de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  
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